
SIGMA PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI „CASHBACK” AKCIÓ 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1. A SIGMA termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója, a HAMA Kft. (1181 Budapest, 
Zádor u. 18.) pénzvisszatérítéses (cashback) akciót szervez. 
 

2. Kérjük, alaposan tanulmányozza át a SIGMA „cashback” akció feltételeit, mert igénylése 
elküldésével automatikusan elfogadja az alábbi pontokat. 
 

3. A SIGMA „cashback” akcióban csak nagykorú, magyarországi lakcímmel vagy székhellyel 
rendelkező magánszemélyek vagy vállalkozások vehetnek részt. Jelen pénzvisszatérítéses 
ajánlat a Hama Kft. közvetlen viszonteladó partnereire nem vonatkozik, ők nem nyújthatnak 
be igénylést. 
 

4. Pénzvisszatérítés kizárólag a Hama Kft. által Magyarországra importált termékek első 
vásárlása után kezdeményezhető. Magyarország területén kívül vásárolt termékekre vagy 
Magyarországon vásárolt, de nem a Hama Kft. által forgalmazott termékekre 
pénzvisszatérítés nem igényelhető. 
 

5. Pénzvisszatérítés csak az akciós időszakban, a Hama Kft. kijelölt forgalmazóinál vásárolt 
termékekre igényelhető. 
 

6. SIGMA „cashback” akciós időszak: 2022.10.01. - 2022.11.30. között (az említett napokat is 
beleértve) 
 

7. SIGMA „cashback” akcióban résztvevő termékek: 
 

Típus Pénzvisszatérítés 
SIGMA 85 MM F1.4 DG DN ART 40 000 Ft 
SIGMA 24-70 MM F2.8 DG DN ART 40 000 Ft 
SIGMA 28-7 0MM F2.8 DG DN CONTEMPORARY 40 000 Ft 
SIGMA 100-400MM F5-6.3 DG DN OS CONTEMPORARY 40 000 Ft 
SIGMA 14-24 MM F2.8 DG DN ART 80 000 Ft 
SIGMA 150-600 MM F5-6.3 DG DN SPORTS 80 000 Ft 

 

 

 

 



8. A SIGMA „cashback” akcióban résztvevő viszonteladó partnerek: 
- 220Volt Kft.  www.220volt.hu 
- Camera Kft.  www.camerakft.hu 
- Digitcam Kft  www.digitcam.hu 
- Fotoplus Kft.  www.fotoplus.hu 
- Tripont Kft.  www.tripont.hu 
- EMAG Kft.  www.emag.hu 
- Frektan Kft.  www.digitalko.hu 
- Tenno Foto Kft. www.tennofoto.hu 
- Rexfilm Kft.  www.rexfilm.hu 
 

9. Az akcióban résztvevő partnereknél a promócióban szereplő termékek elérhetősége és 
raktárkészlete változhat. Amennyiben nem biztos benne, hogy a vásárlás megfelel a 
feltételeknek és jogosult a pénzvisszatérítésre, kérjük vegye fel a kapcsolatot 
Ügyfélszolgálatunkkal az info@sigma-foto.hu címen.  
 

10. Pénzvisszatérítés igénylése kizárólag az erre a célra szolgáló elektronikus felületen 
(https://www.sigma-foto.hu/promocio) kezdeményezhető, legkorábban a vásárlás napjától 
számított 30. naptól, legkésőbb a „cashback” akció lejáratát követő 45. napig (2023.01.15. 
éjfélig). Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ettől eltérő felületen és időszakban érkezett 
igényléseket semmisnek tekintsünk. 
 

11. Kérjük, figyelmesen és pontosan töltse ki a regisztrációs adatlap minden rovatát. A program 
nem engedi továbblépni, amíg minden szükséges adatot meg nem ad. Az erre a célra 
létrehozott helyen töltse fel a vásárláshoz kapott számla és jótállási jegy fotóját. Ügyeljen 
arra, hogy a csatolt fotók élesek és olvashatóak legyenek. Az igénylést legkorábban az 
érintett termék vásárlásától számított 30. nap után lehet kezdeményezni. 
 

12. Csak azokat az igényléseket fogadjuk el, amelyeken érvényes adatok szerepelnek, és 
olvasható dokumentumokat mellékelnek. A pénzvisszatérítéshez benyújtott számlán 
olvasható kell, hogy legyen a kereskedő neve, a termék megnevezése és a vásárlás dátuma. 
Kézzel írt bizonylatot, illetve online rendelés-visszaigazolást nem fogadunk el. Hiányos vagy 
hibás igénylés esetén a megadott email címen tájékoztatjuk a Vásárlót a problémáról, amely 
után 14 naptári napon belül kell pótolnia a hiányosságokat.  
 

13. Minden SIGMA „cashback” akcióban résztvevő objektívhez (minden gyári számhoz) csak egy 
igénylés kezdeményezhető. 
 

14. Minden igénylésen csak egy termék szerepelhet. Amennyiben egy vásárló több, a 
promócióban szereplő objektívet vásárolt, abban az esetben objektívenként új regisztrációs 
lapot kell kitölteni. 
 

15. Minden ügyfél modellenként egy, összesen maximum 6 pénzvisszatérítést kezdeményezhet 
(a promócióban szereplő 6 objektívből modellenként egy darabhoz).  
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16. Nem lehet benyújtani pénzvisszatérítési igénylést olyan objektív után, amelyet a vásárlás 
után a Vásárló visszaküld a Kereskedőnek és árvisszatérítést kap. 
 

17. Pénzvisszatérítést kizárólag magyarországi bankszámlára, forintban, átutalással teljesítünk, az 
igénylés benyújtását követő 30 naptári napon belül. 
 

18. Pénzvisszatérítésre csak az jogosult, aki az első vásárlás során kiállított számlán vevőként 
szerepel. Az átutalást csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, amennyiben a regisztráció 
során érvényes és helyes adatokat adtak meg. 
 

19. Az akcióból kizárásra kerülnek az alábbi termékek 
• Használtan értékesített termékek  
• Visszavett vagy felújított termékek 
• Lopott termékek 
• Csempészett termékek (beleértve az EU-n kívül forgalomba hozott termékeket)  
• Olyan hivatalos SIGMA viszonteladótól származó termék, amely nem veszt részt az 
akcióban  
 

20. A pénzvisszatérítés nem helyettesíthető jóváírással, nem váltható készpénzre vagy másik 
termékre. Pénzvisszatérítés kizárólag utalás útján, az eredeti számlán szereplő névre 
lehetséges. 
 

21. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pénzvisszatérítési igények során megadott adatokat 
ellenőrizzük és megtagadjuk a visszatérítést, amennyiben hamisan vagy csalási szándékkal 
nyújtották be az igénylést, illetve ha az igény nem felel meg minden pontjában az itt leírt 
feltételeknek. 
 

22. Jelen SIGMA „cashback” promóció semmilyen más akcióval vagy árengedményes ajánlattal 
nem vonható össze. 
 

23. A pénzvisszatérítés igénylése azt jelenti, hogy Ön elolvasta és elfogadta jelen Általános 
Szerződési Feltételeket, továbbá elfogadta a Hama Kft. Adatvédelmi tájékoztatóját, amelyet 
az alábbi oldalon olvashat: 
https://hama.hu/uploads/HAMA_Kft_adatkezelesi_tajekoztato.pdf 
 

24. Jelen SIGMA „cashback” Promócióra a magyar jog szabályai vonatkoznak, és minden fél 
aláveti magát a magyar bíróságok kizárólagos illetékességének.  
 
Hama Kft. 
1181 Budapest, Zádor u. 18. 
Tel: 06-1-297-1040 
info@sigma-foto.hu 
www.sigma-foto.hu 
 
Budapest, 2022. 08. 30. 

http://www.sigma-foto.hu/

